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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยที่มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิว
ชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คอื 
ผู ้บริโภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่วายซึ่งบริโภคอาหารเสริมบ ารุงผวิชนิดเม็ดในเขตพื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ  
รวมทัง้สิน้จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มูล คอื การแจกแจงความถี ่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช้สถิติ
ทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะหค์วามสัมพนัธโ์ดยใช้สถติสิหสัมพนัธ์อย่าง
ง่ายของเพยีรส์ัน ผลการวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 25,001 – 35,000 บาท และสถานภาพโสด  ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารโดยรวมมีระดับความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นบุคลากรมรีะดบัความส าคญัมากทีสุ่ด ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นลักษณะ
ทางกายภาพ มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก การตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
ในเขตพื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ มีการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่ลีักษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาชีพ รายได ้และสถานภาพ แตกต่างกัน มกีาร
ตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ แตกต่างกัน บางขัน้ตอนอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ด โดยมีความสมัพันธ์ในระดับต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั : อาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ การตดัสนิใจซื้อ เจเนอเรชัน่วาย 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the factors related to buying decisions for skin care 
supplement tablets among members of Generation Y in the Bangkok central business district. The sample 
size in this research consisted of four hundred and Thai Generation Y consumers who had bought skin 
care supplement tablets. A questionnaire was used for the purpose of data collection. The statistical 
analysis were computed to percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way Anova analysis and the 
Pearson product movement correlation coefficient method. The results of the research were as follows: 
The majority of the respondents were female, single, held a Bachelor’s degree or equivalent, worked as 
private company employees and had a monthly income of between 25,001 to 35,000 Baht. The overall 
service marketing mix was at a very important level. With regard to the service marketing mix, the aspect 
of people was at the most important level. However, the factors of product, price, place, promotion, process 
and the aspects of physical evidence were at a very important level. Thai Generation Y consumers had 
overall satisfaction regarding buying decisions were at a very important level. The results of hypotheses 
testing were as follows: Thai Generation Y consumers of different genders, occupation, income and marital 
status demonstrated different buying decisions for skin care supplement tablets among members of 
Generation Y in the Bangkok central business district at a statistically significant level of 0.01 and 0.05 in 
some steps, respectively. The service marketing mix on aspects including product, price, place, promotion, 
process, people and physical evidence were found at a low level with buying decisions for skin care 
supplement tablets among members of Generation Y in the central business district of Bangkok at a 
statistically significant level of 0.01 and 0.05, in some steps, respectively. 

Keywords: Skin care supplement tablets, Buying decisions, Generation Y 

 

บทน า 
ปจัจุบนักระแสการดูแลรกัษาความงามมแีนวโน้มเพิ่มมากขึน้ท าใหผู้บ้รโิภคเริ่มหนัมาใส่ใจเรื่องการดูแล

รักษาผิวตวัเองเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการให้ความส าคญักับภาพลักษณ์ภายนอกที่จะเป็นตัวสะทอ้นใหเ้หน็ถึงการมี
บุคลิกภาพทีด่ใีนสายตาผูพ้บเหน็ซึ่งช่วยส่งเสรมิใหเ้กิดความมัน่ใจ และเป็นการเพิม่โอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็
ในเรื่องต่างๆ เช่น หน้าทีก่ารงาน การมคีู่ครอง รวมไปถงึการไดร้บัการยอมรบัจากสังคมมากยิ่งขึน้ แต่เน่ืองจาก
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปจัจุบนัที่มีวถิีชีวติด าเนินไปด้วยความเร่งรีบ เพื่อแข่งขันกับเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัด             
จึงอาจท าให้การรับประทานอาหารที่ได้รับคุณค่าสารอาหารในการดูแลรักษาผิวไม่ดีเท่าที่ควร อีกทัง้
สภาพแวดล้อมอนัเตม็ไปดว้ยสภาวะทีเ่ป็นมลพิษ ความรอ้น ฝุ่นละออง และสารอนุมูลอสิระ อาจส่งผลกระทบต่อ
ผวิในหลายประการ จากปจัจยัต่างๆ ขา้งตน้ จงึท าใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ เป็นทางเลือกหน่ึงที่
จะช่วยเสรมิใหผู้บ้รโิภคมผีวิทีด่ขีึน้ตามกระแสนิยมในปจัจุบนั จากขอ้มูล Euro Monitor (2016) พบว่า ธุรกิจอาหาร
เสริมของไทยมีมูลค่ามากกว่า 6.67 แสนล้านบาท โดยธุรกิจอาหารเสริมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ไดแ้ก่ 
อาหารเสริมสุขภาพและรักษาโรค  อาหารเสริมความงาม และอาหารเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย โดยพบว่า 
อาหารเสรมิสุขภาพและรักษาโรคเป็นตลาดที่มมูีลค่ามากอันดบัตน้ ดว้ยมูลค่ากว่า 518 ,000 บาท รองลงมาเป็น
อาหารเสรมิความงาม มมูีลค่าตลาด 142,000 บาท ซึ่งรอ้ยละ 40 เน้นอาหารเสรมิบ ารุงผวิ และอนัดบัสุดทา้ยตลาด
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อาหารเสริมเพิ่มสมรรถทางร่างกาย มีมูลค่าตลาด 66 ,700 ล้านบาท โดยคาดว่าปี 2017 ตลาดอาหารเสริมจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอกีประมาณ 11% ซึ่งจะโดดเด่นในกลุ่มอาหารเสริมความงาม โดยเฉพาะอาหารเสริมบ ารุงผวิ  
ส าหรบัประเทศไทย พ.ศ. 2559 มจี านวนประชากรทัง้ประเทศจ านวน 65,931,550 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 
(พ.ศ.2522 - 2537) ถึง 18.7 ล้านคน หรือประมาณ 28.54% รองลงมา คือ เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ (X) ซึ่งมีจ านวน
ใกล้เคยีงคอื 27% และเจเนอเรชัน่แซด (Z) มสีดัส่วน 22% โดยประชากรเจเนอเรชัน่อื่นๆ พบว่า มสีดัส่วนน้อยกวา่ 
และมีแนวโน้มลดลง จากสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู ้ว ิจัยสนใจที่จะศึกษา “ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ “เน่ืองจากกลุ่ม
เจเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มทีม่กี าลังซื้อสูงและมบีุคลิคลักษณะเฉพาะ โดยมีสดัส่วนจ านวน และก าลังซื้อมากกว่ากลุ่ม
ผูบ้รโิภคอื่นๆ ซึ่งมแีนวโน้มว่าเป็นกลุ่มตลาดทีม่คีวามส าคญัอย่างมากดงันัน้ เพื่อใหเ้จา้ของธุรกิจหรอืนักการตลาด
ทีเ่กี่ยวขอ้งกับธุรกิจอาหารเสรมิเขา้ใจเกี่ยวกับ การตดัสนิใจในการซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วาย และเป็นขอ้มูลในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาด ในการปรบัปรุงผลิตภณัฑ ์ หรอืเพิม่ส่วนแบ่งตลาด 
เน่ืองจากพบว่าเป็นช่องว่างทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจทีค่่อนขา้งมคีวามน่าสนใจในการทีผู่ป้ระกอบการหรอื
เจ้าของธุรกิจจะเขา้มาเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มผลก าไรหรือยอดขาย อีกทัง้ยังเป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล ซึ่งจะมผีลทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ระดบัจุลภาคและมหภาคโดยรวม 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นทีย่่าน

ศูนยก์ลางธุรกิจ โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มคีวามสัมพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสริมบ า รุงผิว

ชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ 
3. เพื่อน าเสนอแนวทางดา้นการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขต

พืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครัง้น้ีศึกษาถึงปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา               
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นที่ 
ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวความคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57)  
ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับลักษณะ ประชากรศาสตร์ โดยมีการจ าแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้              
ต่อเดือน และสถานภาพ ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีม่ักใช้ในการแบ่งตามลักษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม ดา้นลักษณะขอ้มูลส่วนบุคคล 
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 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวความคดิของ คอตเลอร ์(Kolter, 2011: 
434 – 438) ซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence)  เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงานวจิยัสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 
 แนวคิดการตดัสินใจซ้ือ ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวความคดิของคอตเลอร ์(Kotler อา้งองิในอดุลย ์จาตุรงคกุล  
2550) ซึ่งมีการจ าแนกขัน้ตอนการตัดสินใจของผู้บริโภค 5 ขัน้ตอน คือ การรับรู้ปญัหาหรือความจ าเป็น การ
แสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบงานวจิยัสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 

จากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการวจิยั ครัง้น้ี 
 ขนิษฐา กนัหาไชย (2558) จากงานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวความคดิในเรื่องปจัจยัดา้นประชากรที่มี
ผลต่อการเลือกซื้ออาหารเสรมิของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มาปรบัใช้เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
และน าความรูท้ีไ่ดม้าตัง้เป็นแบบกรอบแนวความคดิ อาทเิช่น เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดต้่อเดอืน 
และสถานภาพ 
 ณีรนุช ทรพัยท์วี (2550) จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวความคดิในเรื่อง ปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมเลือกซื้ออาหารเสริมบ า รุงผิวพรรณ มาเป็น
แนวความคดิทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด และน าความรูม้าปรบัเป็นกรอบแนวความคดิได้ 
 ธนัฎฐา พริกทอง (2558) จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวความคดิในเรื่อง การตดัสนิใจซื้ออาหารเสริม
ประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพ โดยน ามาเป็นแนวทางในการสร้างขัน้ตอนการตัดสินทัง้ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การรับรู้
ปญัหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และความรู้สึกภายหลังการซื้อ ซึ่งผู ้ว ิจัยได้น ามาเป็น
แนวทางในการสรา้งกรอบแนวความคดิและแบบสอบถาม 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั  

1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิัยครัง้น้ี คือ ผู ้บริโภคชาวไทยกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (ผู ้ที่เกิด พ.ศ. 2522 - 2537) 
(กานตพ์ชิชา เก่งการช่าง, 2556: 17) ซึ่งปจัจุบนัอายุ 24 - 39 ปี ตามส านักงานสถติแิห่งชาต ิ 2559 รายงานว่ามี
จ านวนสดัส่วนกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 18.80 ล้านคน  โดยมกีารก าหนดใหค้่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 ทีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 95 % ซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างในการเก็บขอ้มูลของผูว้ ิจยั แบ่งได้เป็น 3 ขัน้ตอน ขัน้ที่ 1 วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้จิยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่างในเขตพืน้ที ่ ย่านศูนยก์ลาง
ธุรกิจ ซึ่งเป็นย่านทีม่กีิจกรรมทางเศรษฐกิจมากทีสุ่ด ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นแหล่งรวม ส านักงาน 
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าทีเ่ป็นทีนิ่ยม โดยเก็บขอ้มูลจากรา้นยาทีไ่ดร้บัคุณภาพและความไวว้างใจทีม่เีภสชักรประจ า
รา้น ภายในหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้ สยาม พารากอน  (Siam Paragon) 
หา้งสรรพสนิคา้ เซ็นทรลัเวลิด ์(Central World) หา้งสรรพสนิคา้ สยามเซ็นเตอร ์ (Siam Center)หา้งสรรพสินค้า 
เทอมินัล 21 (Terminal 21)ห้างสรรพสินคา้ มาบุญครอง (MBK Center) ขัน้ที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ 
(Quata Sampling) โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยัจะท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างจากห้างสรรพสนิคา้ชัน้น า
ดังกล่าวไว ้โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ แต่ละห้างสรรพสินค้าชัน้น าเท่าๆ กัน  จ านวนห้างสรรพสนิคา้ละ               
80 ชุด การเก็บตวัอย่างน้ีเลือกเก็บรา้นยาทีไ่ดร้บัคุณภาพและความน่าเชื่อถอื โดยมเีภสชักรประจ ารา้นทีไ่ด้รับใบ
ประกอบโรคศิลป์ ซึ่งประกอบดว้ย รา้นยา Boots, รา้นยา Watson และรา้นยา Lab Pharmacy โดยเป็นรา้นยาทีม่ี
ตามหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าดงักล่าวขัน้ที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือก
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กลุ่มตวัอย่างเพื่อแจกแบบสอบถาม ตามจ านวนสดัส่วนทีก่ าหนดไว ้ในช่วงเวลาใดก็ไดต้ามความสะดวกของผูต้อบ
แบบสอบถามระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ระหว่างเดอืน กรกฎาคม – เดอืนกันยายน 

2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืและขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอื หรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ

ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจ
เนอเรชัน่วายในเขตพื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ โดยได้มาจากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ 
เว็บไซต์ ทฤษฎี แนวความคดิ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับ
ข้อมูลที่ต้องการ แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วยค าถามปลายเปิด (Open-ended 
response questions) และค าถามปลายปิด(Close-ended response questions) ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น              
3 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามแบบ             
ปลายปิด (Close-ended Response Question) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
สถานภาพ เป็นค าถามทีม่หีลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) โดยค าถามทีม่หีลายค าตอบใหเ้ลือก
จ านวน 4 ขอ้ และ ค าถามทีม่คี าตอบใหเ้ลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous Question)  จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ ส่วน
ที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) จ านวน 21 ข้อ โดยแต่ละข้อนัน้จะมี
ค าตอบให้เลือกลักษณะของประเมนิค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert scale ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผวิชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจเป็นค าถาม
ปลายปิด(Close-ended response questions)  โดยแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน คอื  ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการ
ค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสินใจและขัน้ตอนความรู้สึกภายหลังการซื้อ               
เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) จ านวน 15 ขอ้ โดยแต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลือกลักษณะ
ของประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ Likert scale  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ า รุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ โดยมี
แหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง  
 1. ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน โดยผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นขอ้มูลหลักทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล            
จากหนังสอื เอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง วทิยานิพนธ ์และขอ้มูลจากอนิเตอรเ์น็ต 
          การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาใช้สถติิความถี ่(Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) ในการน าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัน้ี  
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 ส่วนที่ 1 เกี่ยวกบัข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และ สถานภาพ โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี ่(Frequency) และ ค่ารอ้ยละ 
(Percentage) 
 ส่วนที่  2 เกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา                   
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะ                 
ทางกายภาพ โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกบัการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจและขัน้ตอน
ความรู้สึกภายหลังการซื้อ โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลสถติเิชิงอนุมาน เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิานเพื่อแสดงถงึความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ตน้ และ ตวัแปรตาม ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 เป็นการหาความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม ทีเ่ป็นอสิระจากกัน โดยใช้สถติ ิT-
test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มที่เ ป็นอิสระต่อกัน 
(Independent sample t – test) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา และสถานภาพ 
และใช้สถิติ One – way Analysis of Variance ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรทีม่มีากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 ดา้นอาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน  โดยลักษณะ
ประชากรศาสตรเ์ป็นขอ้มูลประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal scale) และ ขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 เป็นการหาความสัมพันธ์ตัวแปร 2 ตัว คือ ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ กับ การตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพนัธ์                
อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation) ในการทดสอบสมมติฐานโดยข้อมูลด้าน                 
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเป็นขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ ( Interval scale)  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย 
 1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการเปรยีบเทียบความถี ่ หรอื จ านวนทีต่อ้งการกับความถี่ 
หรอื จ านวนทัง้หมดทีเ่ทยีบเป็น 100 (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2545 : 36) 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) คอื ค่าคะแนนตวัหน่ึงซึ่งเกิดจากการเอาค่าคะแนนทุกตวัมารวมกันแล้วหารดว้ย
จ านวนของคะแนนทัง้หมดเพื่อตอ้งการทราบค่าเฉลี่ยของตวัแปร(กัลยา วานิชยบ์ญัชา.2545: 39) 
 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพื่อต้องการทราบ การกระจาย
ของขอ้มูลของตวัแปรเมื่อเทยีบกับตวักลางเลขคณิต (กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 38) 
            สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใช้สถติ ิOne way Anova ในการทดสอบสมมตฐิาน 
           สถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)ใช้ในการหาความสมัพนัธ์
ของตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกัน โดยทีแ่ต่ละตวัมรีะดบัการวดัขอ้มูลในระดบัอนัตรภาค ( Interval scale) ขึน้ไป 
เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้สูตรดงัน้ี (กัลยา วาณิชยบ์ญัชา. 2554: 416) 

สถติทิีใ่ช้ทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม หาค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability of the test) 
โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยค่าแอลฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดับ
ความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยใช้วธิคี านวณของครอนบคั (Cronbach's Alpha Coefficient ) ซึ่งค่าแอลฟาทีไ่ด้
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แสดงถงึค่าความเชื่อมัน่ (r) ของแบบสอบถาม โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 0.7 (กัลยา 
วานิชยบ์ญัชา. 2550:34-36)  

ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยั เรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ สรุปผลไดด้งัน้ี 
      ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 ผลการศึกษา พบว่า ผู ้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายที่ตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด 400 ชุด ส่วนใหญ่              
เป็นเพศหญิง จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า จ านวน 238 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 59.5 มอีาชีพ พนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.2 มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
25,001 – 35,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 และมสีถานภาพโสด จ านวน 296 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.0  
 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพันธ์ต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมบ ารุง
ผิวชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นท่ี ยา่นศนูยก์ลางธุรกิจ 
 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ของจ านวน
ผูบ้รโิภค 400 คน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผิว
ชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.29  และอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด              
ดา้นกระบวนการ ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมคี่าเฉลี่ย 4.04  3.81  3.80  3.77  3.76  และ  
3.58  ตามล าดบั 
 ข้อมูลการตดัสินใจซ้ืออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นท่ี ยา่น
ศนูยก์ลางธุรกิจ 
 ผลการศึกษาขอ้มูลการตดัสินใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นที่ 
ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ได้แก่ ขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขัน้ตอนการตัดสินใจ และขัน้ตอนความรู้สึกภายหลังการซื้อ ของจ านวนผู้บริโภค 400 คน โดยพิจารณาแต่ละ
ขัน้ตอน พบว่า การตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ ย่านศูนยก์ลาง
ธุรกิจ อยู่ในระดบัมาก  ทุกๆ ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนการตดัสนิใจ  ขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อ ขัน้ตอนการ
คน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา และขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.96  3.93  3.91 3.85  
และ 3.84 ตามล าดบั 
 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา อาชพี 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพทีแ่ตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานย่อยไดด้งัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่ม
เจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ แตกต่างกัน 
 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู ้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผวิชนิดเม็ดของ
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา และขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการ
ซื้อ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายใน
เขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก และขัน้ตอนการตดัสินใจ 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศึกษาแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ แตกต่างกัน 
 เมื่อพจิารณาพบว่าผู ้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผวิชนิด
เมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอน
การประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสินใจ และขัน้ตอนความรู้สึกภายหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเมด็ของ             
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ แตกต่างกัน 
 เมื่อพิจารณาพบว่าผู ้บริโภคที่มอีาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเมด็ของ 
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการตดัสนิใจ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้

 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
ในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก 
และขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสนิใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเมด็ของ
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ แตกต่างกัน 
 เมื่อพิจารณาพบว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดแ้ตกต่างกัน มีการตัดสนิใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผวิชนิดเมด็ของ
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการตดัสนิใจ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายใน
เขตพืน้ที ่ ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก 
และขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผวิชนิดเมด็
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ แตกต่างกัน 
 เมื่อพจิารณาพบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของ
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผิวชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจ 
และขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิ
บ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ซึ่งสามารถอธบิายในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
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 2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์                      
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ ซื้ออาหารเสริมบ า รุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นที่                        
ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจ และขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อ  
 2.2 ด้านราคา เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสัมพันธต์่อ              
การตดัสนิใจ ซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอน
การรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสินใจ และขัน้ตอน
ความรูส้กึภายหลังการซื้อ  
 2.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เมื่อพจิารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธต์่อการตัดสนิใจ ซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขต
พืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล และขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก  
และพบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจ ซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที่ 
ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการตดัสนิใจ และขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อ 
 2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด  มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจ ซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขต
พื้นที่ ย่านศูนย์กลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก 
ขัน้ตอนการตดัสนิใจ และขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อ  
 2.5 ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ                 
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ ซื้ออาหารเสริมบ า รุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นที่                       
ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการตดัสนิใจ และขัน้ตอน
ความรู้สึกภายหลังการซื้อ   และพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสนิใจ ซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเมด็ของ 
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา 
 2.6 ด้านบุคลากร เมื่อพจิารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์
ต่อการตดัสนิใจ ซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอน
การรับรู้ปญัหา ขัน้ตอนการค้นหาข้อมูล ขัน้ตอนการประเมินผลทางเลือก ขัน้ตอนการตัดสินใจ และขัน้ตอน
ความรูส้กึภายหลังการซื้อ  
 2.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะ               
ทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจ ซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่
ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูล ขัน้ตอนการประเมนิผลทางเลือก ขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจ และขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อ 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเม็ดของ

กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล ดงัน้ี  
สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีักษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ

สถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่ มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที่                 
ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ แตกต่างกัน พบว่า 
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1.1 ด้านเพศ การตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพื้นทีย่่าน
ศูนยก์ลางธุรกิจ พบว่า เพศหญิง มกีารตดัสนิใจซื้อ ขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหาและขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อ 
มากกว่า เพศชาย เน่ืองจากว่า พฤตกิรรมในเรื่องของการตระหนักหรอืการใหค้วามส าคญัในการดูแลสุขภาพผิว 
ทัง้ในดา้นของการสรา้งภาพลักษณ์ภายนอกทีใ่หผู้ค้นพบเหน็หรอื การสรา้งโอกาสต่าง ๆ ทางสงัคม อาทเิช่น การ
ได้รับหน้าที่การงานที่ดี การได้คู่ครองที่ดี เป็นต้น จึงส่งผลให้เพศหญิงมักให้ความส าคัญด้านการรับรู้ปญัหา
มากกว่าเพศชาย รวมถงึการใหค้วามส าคญัต่อขัน้ตอนความรูส้กึภายหลังการซื้อทีเ่พศหญิงมักจะใหค้วามส าคัญ
หรอืมกีารพจิารณาไดค้่อนขา้งถีถ่ว้นกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ธนัฎฐา พรกิทอง (2558) ไดศ้ึกษา
เรื่อง  การตัดสนิใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า เพศที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ

1.2 ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชีพนักเรยีน/นักศึกษา มกีารตดัสนิใจซื้อ ขัน้ตอนการตดัสนิใจ 
น้อยทีสุ่ด เมื่อเทยีบกับกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน และอาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
เน่ืองจาก นักเรยีน/นักศึกษา โดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะยงัไม่มรีายไดเ้ป็นของตนเอง ดงันั ้นจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัเงิน
จากผูป้กครอง เป็นหลัก ท าใหใ้นการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ส่งผลให้
โอกาสในการตดัสนิใจน้อยกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ธนัฎฐา พรกิทอง (2558) ไดศ้ึกษา
เรื่อง  การตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า อาชีพที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิ

1.3 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 
บาท มกีารตดัสนิใจซื้อ ขัน้ตอนการตดัสนิใจ น้อยทีสุ่ด เมื่อเทยีบกับกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 15,001-
25,000 บาท ผู ้บริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท ผู ้บริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001-
45,000 บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มากกว่า 45,000 บาท เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มทีม่ี
รายไดค้่อนขา้งจ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ชฎาภรณ์ ชวลี (2556) ไดศ้ึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรอง เท้าของผู ้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู ้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครทีม่ีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อรองเทา้แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
 1.4 ด้านสถานภาพ พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู่ มีการตดัสนิใจ
ซื้อ ขัน้ตอนการคน้หาขอ้มูลมากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมกัชอบความเป็นอสิระทางความคดิ ไม่ชอบชีวติที่
มีภาระ ชอบความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังนั ้นจึงมักมเีวลาที่จะใส่ใจในการดูแลทัง้สุขภาพ
ร่างกายและผวิพรรณ ได้มากกว่ากลุ่มผู ้บริโภคสมรส/อยู่ดว้ยกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ นิภาพร รุ่งสว่าง 
(2551) ไดศ้ึกษาเรื่อง ทศันคตกิารตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมที่มสี่วนผสมของคอลลาเจนของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ผู ้บริโภคส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  มีแนวโน้มการ
ตดัสนิใจซื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิทีม่สี่วนผสมคอลลาเจนต่างกัน ในดา้นการคน้หาขอ้มูล อย่างมนัียส าคญัทีร่ะดบั 
0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสรมิการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิ
บ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดว้่า  ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น
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กระบวนการ ดา้นบุคลากร และดา้นลักษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ า รุงผิว
ชนิดเมด็ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 
0.05 ตามล าดบั เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในทุกๆ ดา้น นัน้ส่งผลใหผู้บ้รโิภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
นัน้เกิดความพงึพอใจทัง้ในแง่มุมของตัวผลิตภณัฑ ์ ความสะดวกรวดเรว็และการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการ
เข้ามาใช้บริการ ดังนั ้น ถ้าผู ้ประกอบการหรือเจา้ของธุรกิจได้ให้ความส าคญัในเรื่องส่วนประสมทางการตลาด
บริการ จะส่งผลการด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จไดเ้ป็นอย่างด ีซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ธนัฎฐา พริกทอง 
(2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง  การตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิเพื่อสุขภาพของผูบ้รโิภควัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติิ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
ผลการศึกษา ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของกลุ่มเจเนอเรชัน่

วายในเขตพืน้ที ่ย่านศูนยก์ลางธุรกิจ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัประเดน็ต่อไปน้ี 
  1. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่ากลุ่มผู ้บริโภคที่มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ด
รบัประทาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดบัการศึกษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท และมีสถานภาพโสด ดังนั ้น ผู ้ผลิตและร้านคา้/ตัวแทนจ าหน่าย จึงควรให้
ความส าคญักับผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเป็นหลัก อนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการสร้างยอดขายและสรา้งโอกาสในเชิงข้อ
ไดเ้ปรยีบทางธุรกิจ 
 2. จากผลวจิยั ท าใหท้ราบว่ากลุ่มเป้าหมายทีม่กีารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็รบัประทาน
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และพบว่ามกัใหค้วามส าคญัในขัน้ตอนการรบัรูป้ญัหา และขัน้ตอนความรูส้กึภายหลัง
การซื้อ ดังนั ้น ในภาพรวมของบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดควรมีฝ่ายวจิัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์เพื่อวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคเพศหญิง ในการดูแลสภาพผวิทีม่คีวามแตกต่างกัน เพื่อจะไดม้ี
ผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิบ ารุงผวิทีส่ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของทุกกลุ่มผู ้บรโิภคเพศหญิง โดยอาจมกีารท า 
Skin test เพื่อทดสอบสารส าคญัทีอ่อกฤทธใ์นตวัผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหส้ามารถดูแลสภาพผวิทีแ่ตกต่างกันใหม้ีความ
เหมาะสมกับผู ้บริโภคในการผลิตออกจ าหน่ายสู่ตลาด อีกทัง้ในร้านค้า/ตัวแทนจ าหน่าย ควรมีการวางกลยุทธ์
แนะน า ผู ้บริโภคเพศหญิงให้สามารถได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับสภาพของการรับรู้ปญัหาในเรื่องผิวพรรณของ
ผูบ้รโิภค อาทเิช่น การทีม่เีครื่องมอื ใช้สามารถทดสอบสภาพผวิอย่างง่ายๆ ว่าสภาพผวิของผูห้ญิงในแต่ละบุคคล 
ควรมกีารเพิม่วติามนิบ ารุงผวิชนิดใด ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคเพศหญิงในแต่ละราย และมกีารแนะน าวธิกีารดูแล/รบัประทาน
วติามนิบ ารุงผวิอย่างเหมาะสม เป็นตน้ 
             3. จากผลการวิจัย ท าให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมาย ที่มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ด
รับประทาน ขัน้ตอนการคน้หาข้อมูล โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีสถานภาพโสด และมีรายไดเ้ฉลี่ย 25,001-
35,000 บาท ดงันัน้ ผูผ้ลิตหรอืรา้นคา้/ตวัแทนจ าหน่าย ควรใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิการขาย ทัง้ในแง่ของการ
เพิม่ช่องทางในการใหค้วามรู้ของผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิบ ารุงผวิหรอืการจดัท าเผยแพร่ขอ้มูล ใหส้ามารถเข้าถึง
กลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคจะสามารถสบืคน้ขอ้มูลในการประกอบการตดัสนิใจ ให้
ตรงกับความตอ้งการของตนเองมากทีสุ่ด อาทเิช่น การตดิตัง้แอพพลิเคชัน่ภายในรา้นทีเ่ชื่อมต่อกับมอืถอื โดยเมื่อ
ผูบ้รโิภคเขา้มาใช้บรกิารภายในรา้น สามารถทีจ่ะสแกน Barcode ในผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิชนิดรบัประทานแต่ละชนิด
ภายในรา้น สามารถทีจ่ะแสดงขอ้มูลในตวัผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิชนิดรบัประทานนัน้ๆ ได ้เป็นตน้ 
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4. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมาย ที่มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ด
รบัประทาน ขัน้ตอนการตดัสนิใจน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ คอื ผูบ้รโิภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายทีม่รีายไดต้ ่ากว่ าหรอืเท่ากับ 
15,000 บาท และมอีาชีพ นักเรยีน/นักศึกษา ดงันัน้ในการทีร่า้นคา้/ตวัแทนจ าหน่าย จะมกีารเสนอขายผลิตภณัฑ์
อาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ใหแ้ก่กลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มน้ี ควรทีจ่ะมกีารวางกลยุทธใ์นการแนะน าผลิตภณัฑแ์ละมกีาร
เลือกผลิตภณัฑท์ีม่รีาคาทีเ่หมาะสมคุม้ค่ากับเงนิทีจ่่ายไป เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคในกลุ่มน้ีมกีารตัดสนิใจซื้อทีง่่ายขึ้น 
และสามารถเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้า/ตัวแทนจ าหน่าย แนะน าได้ อาทิเช่น การที่ผู ้บริโภคกลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา เขา้มาซื้อผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ ภายในรา้น สามารถทีจ่ะใช้บตัรหรอืเอกสารทีแ่สดงตวั
ว่าเป็นกลุ่มนักเรยีน/นักศึกษา แล้วจะไดร้บัคูปองส่วนลด เพิม่ขึน้อกี อกีทัง้ถา้ผูบ้รโิภคกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มี
การบอกต่อระหว่างกัน จะมกีารเพิม่ส่วนลดมากกว่าการทีนั่กเรยีน/นักศึกษา มาซื้อเพยีงคนเดยีว เป็นตน้ ซึ่งเป็น
การเพิม่และกระตุน้ยอดขายใหแ้ก่ทางรา้นอกีดว้ย 

5. จากผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ มี
ความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ ซึ่งเมื่อผูป้ระกอบการเพิม่การใหค้วามส าคญักับส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิาร จะส่งผลใหก้ารตดัสนิใจซื้ออาหารเสรมิบ ารุงผวิชนิดเมด็ของผูบ้รโิภคกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย เพิม่มากขึน้ ดงันัน้จงึเป็นการเพิม่โอกาสในการด าเนินธุรกิจ และท าใหธุ้รกิจมแีนวโน้มทีจ่ะประสบความส า เรจ็
ไดเ้ป็นอย่างดทีัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างดียิ่งจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธตินัินธุ์ 
ชาญโกศล  อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาแนะน าและขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยั ตลอดจน
การตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์ซึ่งผูว้จิยั ขอกราบ ขอบพระคุณในความเมตตา
ของท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน้ี่ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .กุลเชษฐ์  มงคล และอาจารย์ ดร .วสันต์                 
สกุลกิจกาญจน์  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามแก้ไขเครื่องมือในการวิจยัให้
สมบูรณ์ ซึ่งผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่าน ทีก่รุณาใหค้ าปรกึษาแนะน าแนวทางในการ
ท าสารนิพนธฉ์บบัน้ีตัง้แต่เริม่ตน้จนส าเรจ็สมบูรณ์ จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านที่
ประสิทธิป์ระสาทวชิาความรู้ ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิ ัยอกีทัง้ให้ความเมตตาดว้ยดี
เสมอมา ขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วิจัยให้เป็นคนดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์                 
มคีุณธรรมและมอบโอกาสการศึกษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวัเพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาติ 
 สุดทา้ยน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ ิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณ
บิดา มารดา และบูรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่า  ตลอดมาจนส าเร็จ
การศึกษา 
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